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PRESENTATIE OORZAKEN VAN WO I OP 8 NOVEMBER 2018
In 2018 is het precies een eeuw geleden
dat de Eerste Wereldoorlog eindigde.
Deze rampspoed, ook wel Apocalyps
genoemd, had toen het immense aantal
van ca. 20 miljoen levens gekost, plus 21
miljoen invaliden. Deze oorlog leidde
hiernaast tot de val van drie keizerrijken
plus het Ottomaanse Rijk en vormde de
opmaat voor WO II.
In de meeste Europese landen zal de Great War in 2018 ongetwijfeld veel
aandacht krijgen. Vooral op 11 november 2018, Remembrance Day, te
vergelijken met onze 4 mei herdenking.
In Nederland leeft de WO I veel minder, want Nederland was in 1914-1918
neutraal. Daardoor krijgt dit immense drama bij ons helaas weinig aandacht.
Hierdoor weet men er in ons land eigenlijk ook vrij weinig over. De vraag door
welke oorzaken en door welke partijen de rampzalige Eerste Wereldoorlog is
veroorzaakt, zorgt echter in de rest van Europa nog altijd voor veelal heftige
discussie en controverse.
De presentatie in Levensbouw door ons lid dhr. Jan Pieter Six op 8 november
2018 om 19.30 uur heeft als doel de complexe situaties voor eenieder
begrijpelijk te maken. Aandacht zal worden besteed aan de belangrijkste
stromingen, aan de schuldvraag en de oorzaken. Hij besteedt ook aandacht
aan de gevolgen van deze gruwelijke oorlog.

VETERANEN NETWERKBORREL MET EDWIN VERMETTEN.
Op donderdag 15 november 2018 om 20.00 uur
organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant een
veteranen netwerkborrel, waarbij Edwin Vermetten zal
vertellen over zijn ervaringen tijdens de afgelopen Invictus
Games. Edwin kreeg van de organisatie de "Above an
Beyond Award" uitgereikt, omdat hij zijn tennismaatje Paul
Guest uit een paniekaanval hielp door het zingen van
"Let it go...".

KERSTDINER LUNETTENKAZERNE OP 12 DECEMBER
Het bestuur van de Afdeling
's-Hertogenbosch e.o. nodigt de leden,
donateurs en partners van onze Afdeling
Midden-Brabant uit voor een reünie met
aansluitend een kerstdiner op woensdag 12
december 2018. Plaats: Lunettenkazerne,
Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught. De
ontvangst vindt plaats tussen 14.00 en 14.30
uur in het KEK complex.

Eerst even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en kerstmuziek.
Tussen de bedrijven door zal er ook een loterij worden georganiseerd met
mooie prijzen. Aansluitend, om ± 17.30 uur, gaan wij ons naar de zaal voor
het kerstdiner, dit keer in buffetvorm. De eigen bijdrage bedraagt € 25,per persoon. Hierbij zijn inbegrepen 2 consumptiebonnen.
Meer informatie treft u aan in bijlage 2. Uw eigen bijdrage dient
voor 1 december 2018 in bezit te zijn van de penningmeester van de
Afdeling ‘s-Hertogenbosch. In verband met toegang tot het
complex wordt u verzocht zich ook aan te melden bij uw
secretaris Hans Kroes voor genoemde datum.

BIJEENKOMST OP 13 DECEMBER
Op 13 december 2018 om 14.00 uur staat onze
bijeenkomst enigszins het teken van de komende
kerstperiode.
Hoewel er geen apart programma is, ontmoeten wij u graag
bij deze bijeenkomst.

TERUGBLIK HERDENKING BEVRIJDING VAN GOIRLE
OKTOBER 2018

De Afdeling Midden-Brabant heeft op
21 oktober 2018 een herdenking
georganiseerd op begraafplaats St. Jan.
In Goirle. Hierbij werd speciale aandacht
besteed aan de Britse militair John
Gannon.
Het verslag van deze herdenking treft u
aan op onze website. Onderaan de
webpagina treft u de linken aan naar de
foto’s van deze herdenking. Binnenkort
treft u ook een videoweergave aan van de herdenking, gemaakt dhr. Hans van
Kleijnenbreugel.

TERUGBLIK VETERANENDAG IN RIJEN OP 27 OKTOBER
Op onze website treft u een impressie aan
van de geslaagde Veteranendag Hart van
Brabant in Rijen op 27 oktober 2018.
Ook kunt u hier weer onderaan de pagina de
foto’s bekijken.

AGENDA
De agenda 2018 is opgenomen in bijlage 1 en te vinden op onze website.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@outlook.com
Secretaris /
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Veteranenhelper:
Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle; T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA
-------------------U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via
SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.

BIJLAGE 1

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

2018:
do

08 nov

19.30 uur

di

20 nov

19.00 uur

wo

12 dec

14.00 uur

do

13 dec

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Presentatie dhr. Jan Pieter Six over de oorzaken van de Eerste
Wereldoorlog.
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

BIJLAGE 2

Afdeling ’s Hertogenbosch

Bond van Wapenbroeders

Voorzitter: Vacant
Secretaresse: Marleen v. Nunen, Annastraat 62 5282 MX Boxtel, Tel: 06-11127241
Berlicum, 17 oktober 2018.
Aan : De leden van de Bond van Wapenbroeders regio Zuid.
Beste mensen,
Het bestuur van de Afdeling ‘s-Hertogenbosch e.o. heeft de eer om u en de leden van uw
afdeling met partner uit te nodigen voor een reünie met aansluitend een kerstdiner op
woensdag 12 december 2018. Plaats: Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught.
Ontvangst tussen 14.00 en 14.30 uur in de Prinsenkamer van het KEK complex.
Even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en kerstmuziek.
Tussen de bedrijven door zal er ook een loterij worden georganiseerd met mooie prijzen.
Aansluitend, om ± 17.30 uur, begeven wij ons naar de zaal waar het kerstdiner zal worden
geserveerd.
De eigen bijdrage is gesteld op € 25,= per persoon. Per persoon krijgt u 2 consumptiebonnen.
Het bedrag van € 25, = per persoon kunt u overmaken op
rekening nr. NL75 INGB 0006 3157 95 t.n.v. Wapenbroeders, ’s-Hertogenbosch
onder vermelding van: Kerstdiner 2018.
De eigen bijdrage geldt tevens als inschrijving en dient voor 1 december 2018 in ons bezit te
zijn. I.v.m. het bestellen van de ingrediënten door PARESTO is inschrijving na deze datum
niet meer mogelijk.
Tenue: Leden : Bondstenue (indien in bezit) met batons.
Militairen: DT met batons.
Dames : Civiel.
Menu kerstdiner 2018.
Het kerstdiner bestaat dit jaar uit een warm en koud buffet met nagerecht.
Als afsluiting ontvangt u een verrassing.

